
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540153

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Котел

Пощенски адрес:
ул. ПРОФЕСОР П. ПАВЛОВ № 57

Пощенски код:
8970

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Лиляна Савова Симеонова

Електронна поща:
li_sim@abv.bg

Телефон:
+359 878899683

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://dgskotel.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20995

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/231289

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/231289



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др., необходими бланки по задание на Възложителя за срок от
12 месеца за нуждите на ТП ДГС Котел”

II.1.2) Основен CPV код

22000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др., необходими бланки по задание на Възложителя за срок от
12 месеца за нуждите на ТП ДГС Котел” , като в  техническата спецификация изчерпателно са описани основните
технически характеристики и изискванията на Възложителя

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
1000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др., необходими бланки по задание на Възложителя за срок от
12 месеца за нуждите на ТП ДГС Котел”

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
1000

Валута
BGN



II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
17-август-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
18-август-2022

Час
13:00

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

инж. Лиляна Симеонова

Длъжност:

Директор


	

